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Wykształcenie
wyższe: 2008 – 2013 studia na kierunku gospodarka przestrzenna, Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych UAM w Poznaniu, tytuł pracy magisterskiej: „ Wpływ funduszy strukturalnych na
rozwój gminy Rokietnica w latach 2004-2012”
Pełnione funkcje
Członek Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w
kadencji 2016-2020
Zainteresowania naukowe
Zagadnienia rozwoju sustensywnego (zrównoważonego), szczególnie w jego wymiarze
środowiskowym. Głównym kierunkiem prowadzonych badań w ramach pracy doktorskiej jest
określenie znaczenia polityki regionalnej Unii Europejskiej w finansowaniu działań wpisujących
się w kształtowanie środowiskowego wymiaru rozwoju polskich regionów oraz największych
miast. Ponadto planuje się zidentyfikować wpływ działań podejmowanych w kluczowych dla
jakości środowiska naturalnego sferach działalności gospodarczej (energetyka, transport,
gospodarka wodna, gospodarka odpadami, ochrona przyrody) na poprawę jakości
podstawowych komponentów środowiska.
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Aktywność konferencyjna
2014
Konferencja: „Poznań – próba bilansu przemian w okresie 10 lat członkostwa w Unii
Europejskiej”, tytuł referatu: „Wpływ polityki spójności na realizację celów
środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania”.
Konferencja: „VII Międzynarodowa Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego”,
tytuł referatu: „Znaczenie funduszy strukturalnych w rozwiązywaniu problemów
środowiskowych największych miast Polski.”
2015
Seminarium: „10th Czech-Polish-Slovak Seminarium Changing Geographies: The transformation
of subject and object orientation in geographical research”, tytuł referatu: “Is the
cohesion policy an effective tool for shaping sustainable water management in Poland?
An example of Wielkopolska voivodeship”.
Conference: “10th International Conference Man-City-Nature: Integrated development of cities
and regions: local and regional perspective.”, tytuł referatu: “The impact of the cohesion
policy on water management in Wielkopolska.”
Conference: “10th International Conference Man-City-Nature: Integrated development of cities
and regions: local and regional perspective.” tytuł referatu: The role of European funding
in the social and economic development of regional centres. (razem z: P. Churskim, R.
Perdałem)
Conference: “Warsaw Regional Forum 2015: Territorial uncertainty and vulnerability as a
challenge for urban and regional policy.”, tytuł referatu: “Can a biggie get more? The
place of regional centres in process of absorption of European funds in Polish
voivodeships.” (razem z: P. Churskim, R. Perdałem)
2016
Konferencja: „Jubileusz 70. lat życia i 47. lecia pracy naukowej i dydaktycznej Prof. dr hab.
Andrzeja Suliborskiego: miasto i region – istota geografii człowieka”, tytuł referatu:
Interwencja środowiskowa polityki spójności UE w Polsce – merytoryczne
ukierunkowanie i regionalna koncentracja.
Konferencja: „Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów. Teoria i praktyka obszarów
funkcjonalnych” – 27-28 października 2016, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”,
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tytuł referatu: Miejskie obszary funkcjonalne a globalne uwarunkowania
rozprzestrzeniania się rozwoju – ujęcie teoretyczne (razem z P. Churskim, B. KoneckąSzydłowską, R. Perdałem).
Projekty badawcze
Projekt badawczy: „Znaczenie polityki regionalnej w kształtowaniu środowiskowego wymiaru
rozwoju sustensywnego w Polsce”. Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki nr
2016/21/N/HS4/00075, projekt realizowany w latach: 2017-2019.
Forma udziału: kierownik projektu.
Projekt badawczy: „Nowe wyzwania polityki regionalnej w kształtowaniu czynników rozwoju
społeczno-ekonomicznego regionów mniej rozwiniętych”, Kierownik Projektu prof. UAM dr hab.
Paweł Churski. Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki nr 2015/19/B/HS5/00012,
projekt realizowany w latach 2016-2019.
Forma udziału: wykonawca.
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Ćwiczenia na kierunku Turystyka i Rekreacja:
Fundusze Pomocowe w Turystyce i Rekreacji,
Pozyskiwanie Funduszy Europejskich.
Ćwiczenia na kierunku Geoinformacja:
Gospodarka Przestrzenna.
Pozostałe osiągnięcia naukowe (staże, nagrody, stypendia, etc.)
2016 – Nagroda Rektora III° za osiągnięcia w pracy zawodowej w roku akademickim
2015/2016,
2013 - II miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską o Funduszach Unijnych w
Wielkopolsce o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
2013 - wyróżnienie pracy magisterskiej w Konkursie Prac Magisterskich napisanych w
roku 2013 na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im, Adama
Mickiewicza w Poznaniu,
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